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Selecţia cadrelor didactice participante la mobilităţi în cadrul proiectului 

european ’’STEPS TOWARDS THE FUTURE”, finanţat prin Programul Erasmus+, 

AC1 - Proiecte de mobilitate, domeniul – Educaţia școlară, 

nr. 2021-1-RO01-KA121-SCH-000012628 

 

PROCEDURA DE SELECŢIE 

ANEXA 1- ACORD CU PRIVIRE LA MOBILITATE 

ANEXA 2- CRITERII DE SELECŢIE 

ANEXA 3- CERERE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE SELECŢIE 

 

Procedura de selecţie a cadrelor didactice participante la mobilităţile - flux 1 ,,Teaching the 

Fun Way in the Digital Era”  din cadrul proiectului Erasmus+ ,,STEPS TOWARDS THE 

FUTURE’’ (Nr. de referinţă 2021-1-RO01-KA121-SCH-000012628) 

 

1. Introducere 

     Proiectul ,,STEPS TOWARDS THE FUTURE’’, nr. de referinţă 2021-1-RO01-KA121-

SCH-000012628, inițiat de Școala Gimnazială Vulcan, ca beneficiar, a fost aprobat în cadrul 

programului Erasmus+, Acţiunea Cheie 1, Acreditare Erasmus+, Educație școlară- runda 

2021. Proiectul se va derula în perioada 1.09.2021-30.11.2022 cu sprijinul financiar al 

Comisiei Europene. 

     Scopul proiectului: dezvoltarea de competențe de formare pentru cadrele didactice de la 

Școala Gimnazială Vulcan  

     Proiectul implică 3 cursuri de formare și o activitate de job shadowing: 

1. Flux 1 - ,,Teaching the Fun Way in the Digital Era”, Split, Croația, 21.03.2022-25.03.2022, 

2 participanți; 

2. Flux 2 – ConnectEdu: ,,INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

(ICT) FOR NOWADAYS CLASSES”, Lisabona, Portugalia, 23.05.2022 - 29.05.2022, 2 

participanți; 

3. Activitate de job shadowing, Istanbul, Turcia, 30.05.2022-03.06.2022, 2 participanți; 

4. Flux 3 - ,,EU PROJECT DESIGN AND PROJECT CYCLE MANAGEMENT”, Roma, 

Italia, august, 2 participanți 
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Selecţia: se vor selecta 8 cadre didactice participante la cursurile structurate și activitatea 

de job shadowing din cadrul proiectului, 4 cadre didactice cu statut de rezervă (câte 

1/flux/activitate). 

 

2. Documente de referinţă: 

• Apelul naţional la propuneri de proiecte Erasmus+ 2021, disponibil pe 

www.erasmusplus.ro; 

•    APEL european 2021 în Programul Erasmus+ 

•  REGULAMENTUL (UE) nr. 1288/2013 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL 

CONSILIULUI din 11 decembrie 2013 de instituire a acţiunii ”Erasmus+”: Programul 

Uniunii pentru educaţie, formare, tineret şi sport; 

•    Ghidul programului Erasmus+, versiunea valabilă pentru 2021; 

•   Contractul de finanţare în cadrul programului Erasmus+, Acţiunea cheie 1, Nr. de referinţă 

2021-1-RO01-KA121-SCH-000012628, încheiat între Agenţia Naţională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) şi Școala 

Gimnazială Vulcan 

•   Formularul de acreditare al proiectului;  

•   Site www.erasmusplus.ro 

 

Scopul procedurii: 

     Scopul acestei proceduri este selectarea obiectivă, transparentă şi nediscriminatorie a 

participanţilor (cadre didactice ale Școlii Gimnaziale Vulcan) la mobilităţile din cadrul 

proiectului ,,STEPS TOWARDS THE FUTURE", aprobat de AGENŢIA NAŢIONALA 

PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN DOMENIUL EDUCAŢIEI ȘI FORMĂRII 

PROFESIONALE cu număr referinţă  2021-1-RO01-KA121-SCH-000012628. 

 

Obiectul: 

     Această procedură se aplică tuturor cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Vulcan 

care doresc să participe la mobilităţile din proiect, în urma înscrierii voluntare la procesul de 

selecţie. 

 

http://www.erasmusplus.ro/
http://www.erasmusplus.ro/
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Responsabili: Comisia de selecţie a participanţilor la mobilităţi, formată din cadre didactice 

care nu aparțin Școlii Gimnaziale Vulcan 

Notă: Conţinutul acestei proceduri va fi afişat la avizier, pe site-ul școlii/rețele de socializare. 

 

Procedura: 

1. Stabilirea prin decizia conducerii instituţiei a comisiei de selecţie a participanţilor la 

mobilităţi. 

2. Elaborarea criteriilor de departajare a cadrelor didactice care vor să participe la mobilităţi. 

3. Apelul către cadrele didactice ale instituţiei. Se anunță primirea finanțării pentru proiectul 

,,STEPS TOWARDS THE FUTURE’’ și se prezintă cererea de finanțare aprobată și semnată 

de AN. 

4.  Anunţ concurs de selecţie în cadrul consiliului profesoral, la avizier şi pe site-ul/rețelele de 

socializare ale instituţiei. Afişarea condiţiilor şi a criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească 

potenţialii beneficiari ai proiectului- cadre didactice ale Școlii Gimnaziale Vulcan. 

5.  Depunerea dosarului de candidatură, online, a unei cereri şi a scrisorii de intenţie, însoţite 

de un CV Europass şi de documente justificative solicitate, conform calendarului anunţat. 

6. Selecţia participanţilor (evaluarea dosarelor, interviu online). 

7. Afişarea rezultatelor. 

8. Încheierea unui contract cu cadrele didactice selectate să participe la cursurile europene de 

formare prin acest proiect. 

 

Detalii despre concursul de selecţie: 

     Pentru selecţia participanţilor este numită, prin decizie internă, comisia de selecţie a 

participanţilor la mobilităţi, în cadrul proiectului cu titlul ,,STEPS TOWARDS THE 

FUTURE”, aprobat cu număr referinţă 2021-1-RO01-KA121-SCH-000012628. 

     Comisia de selecţie este formată din 3 membri: președinte: prof. Avadănii Monica –  

Școala Gimnazială Hălchiu; membri: prof. Irimie Elena– Școala Gimnazială Hălchiu; prof.  

Știucă – Lefcencu Adriana – Școala Gimnazială nr.19 Brașov. 

     Comisia de contestații este formată din 3 membri: președinte: prof. Rusu Iulia – Liceul 

Teoretic ,,Ioan Pascu” Codlea; membri: prof. Coconete Mihaela- Școala Gimnazială Holbav; 

prof. Movileanu Claudia – Școala Profesională Specială Codlea. 
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     Comisia de selecţie (comisie externă) nu participă la mobilităţile din cadrul proiectului și 

este formată din cadre didactice care nu aparțin Școlii Gimnaziale Vulcan. 

     La înscrierea în concurs, fiecare candidat la mobilitate va putea exprima maximum 2 

opţiuni. 

     Candidatul depune un singur dosar, pentru prima opţiune. 

     Ierarhizarea se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, în funcţie de 

opţiunile selectate şi în funcţie de eligibilitate. 

 

Atribuţiile comisiei de selecţie: 

- primesc, înregistrează şi verifică dosarele candidaţilor (dosare depuse online); 

- verifică eligibilitatea acestora; 

- stabilesc criteriile de selecţie, realizează selecţia, ierarhizează candidaţii; 

- întocmesc listele cu admişi, rezerve şi respinşi; 

- comunică rezultatele candidaţilor. 

 

 

Atribuţiile comisiei de rezolvare a contestaţiilor: 

- soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi; 

- anunţă persoanele care au depus contestaţie cu privire la rezultatul reevaluării; 

- transmit rezultatele contestaţiilor către echipa de implementare a proiectului. 

     Contestaţiile vor fi analizate de o comisie numită prin decizie internă  și care va fi formată 

din alte persoane decât cele care au participat la evaluarea iniţială, cadre didactice care nu 

aparțin Școlii Gimnaziale Vulcan. Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiilor este 

definitivă. 

 

Calendarul selecţiei: 

Selecţia se face conform calendarului următor: 

11.01.2022 - Anunţ privind selecţia și completarea formularului de  

                                                   preînscriere 

25.01.2022 – 28.01.2022 - Depunerea online a dosarelor de candidatură  

                                                   (e-mail: stepstowardsthefuture@gmail.com) 

31.01.2022 - Evaluarea dosarelor de candidatură 
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01.02.2022 - Afişarea rezultatelor înainte de contestații 

02.02.2022 - Depunerea contestaţiilor 

03.02.2022 - Rezolvarea contestaţiilor  

04.02.2022                           -    Proba de interviu (online) 

07.02.2022                           -    Afișarea rezultatelor finale 

07.02.2022 - întocmirea RAPORTULUI privind rezultatele selecţiei 

 

Criterii de eligibilitate pentru participare: 

-cadru didactic la Școala Gimnazială Vulcan; colaborator al Școlii Gimnaziale Vulcan 

Dosarul de candidatură solicitat va cuprinde următoarele documente (în această ordine): 

1. Cerere de înscriere (model tip); 

2. Scrisoare de intenție; 

3. CV Europass datat şi semnat de către candidat; 

4. Copie după cartea de identitate; 

5. Fişa de evaluare cu punctajul autoevaluării, având anexate copii scanate ale documentelor 

justificative; 

6. Documente justificative pentru CV; 

7. Acord privind: perioada, tipul şi conţinutul formării, modul de recunoaştere a formării la 

nivelul organizaţiei (adeverinţă de participare, certificat Europass Mobility), precum şi 

disponibilitatea privind: respectarea programului de pregătire de specialitate, lingvistică, 

pedagogică şi culturală, respectarea programului de lucru (în cadrul mobilităţii, precum şi a 

solicitărilor echipei de coordonare a proiectului), elaborarea raportului individual în termen 

de 30 de zile de la revenirea din mobilitate, conform formularului, implicarea activă în 

activităţile de diseminare şi follow-up a mobilităţii. 

 

Preşedintele comisiei de selecţie, 

  prof. Avadănii Monica 
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ANEXA 1 

 

ACORD 

cu privire la mobilităţile din cadrul 

Proiectului Erasmus + ,,STEPS TOWARDS THE FUTURE” 

(nr. de referinţă 2021-1-RO01-KA121-SCH-000012628) 

 

Subsemnatul/a, ______________________________________________________________ 

legitimat/ă prin __ , Seria ___ , Nr._____, CNP___________________îmi exprim acordul cu 

privire la:  

-   perioada, tipul şi conţinutul formării  

- modul de recunoaştere a formării la nivelul organizaţiei: adeverinţă de participare, 

certificat Europass Mobility precum şi disponibilitatea privind: 

- respectarea programului de pregătire de specialitate, lingvistică, pedagogică şi 

culturală, care se va desfăşura anterior perioadei de mobilitate; 

- respectarea programului de lucru, în cadrul mobilităţii, precum şi a solicitărilor 

echipei de implementare a proiectului; 

- elaborarea raportului individual în termen de 30 de zile de la revenirea din mobilitate, 

conform formularului; 

- implicarea activă în activităţile de diseminare şi follow-up a mobilităţii 

- disponibilitatea de a lucra peste program în scopul participării la activitățile 

proiectului. 

 

 

Data: _____________ 

Nume: __________________________________________________ 

Semnătura __________________________ 
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ANEXA 2  

 

Criterii de selecţie a cadrelor didactice care vor participa la mobilităţile din cadrul 

Proiectului Erasmus + ,, STEPS TOWARDS THE FUTURE” 

(nr. de referinţă 2021-1-RO01-KA121-SCH-000012628) 

 

Fişa de evaluare cu punctajul autoevaluării, având anexate copii scanate ale documentelor 

justificative: 

Criteriul Detalieri 
Punctaj 

maxim 

Punctaj 

autoevaluare 

Punctaj 

comisie 

Scrisoare de 

intenţie 

 - motivația de a participa la proiect; 

 - competențe în tematica proiectului; 

 - competențe în comunicare; 

 - disponibilitate de a împărtăși și altora 

din cunoștințele/ abilitățile dobândite; 

 - modalităţile de diseminare; 

 - modul în care vor fi utilizate rezultatele 

participării la proiect (diseminare, follow-up) 

 - justificarea nevoii de formare; 

 - continuarea proiectului în următorii ani la 

nivelul instituției 

30 p 

  

Participare la 

stagii de 

formare 

(perioada 

2018-2021) 

 -5p/certificat/atestat stagiu de formare 

acreditat MEN 

 -3p/certificat/atestat program de formare 

autorizat CCD 

 - 2p/certificat stagiu de formare avizat MEN 

10 p 

  

Participare în 

proiecte 

(perioada 

2018-2021) 

 Proiect local -5p/proiect 

 Proiect naţional -10p/proiect 

 Proiect european/ fonduri structurale - 

 15p/proiect 

30 p 

  

Cunoaşterea 

limbii engleze 
 Nivel mediu – 10 p 10 p 

  

Cunoştinţe de 

operare IT 
 Cunoștințe de utilizare a calculatorului 10 p 

  

Oficiu   10 p   

TOTAL  100 p   

 

Preşedintele comisiei de selecţie, 

 prof. Avadănii Monica 
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ANEXA 3 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

în vederea selecţiei pentru participarea la mobilităţile din cadrul 

Proiectului Erasmus + ,,STEPS TOWARDS THE FUTURE” 

(nr. de referinţă 2021-1-RO01-KA121-SCH-000012628) 

 

     Subsemnatul/a, ___________________________________________________________ 

legitimat/ă prin ____, Seria ___ , Nr.______, CNP ______________________ vă rog să-mi 

aprobaţi înscrierea la concursul pentru participarea la cursul de formare/activitatea de job 

shadowing: 

 ,,Teaching the Fun Way in the Digital Era” 

 ,,INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) FOR 

NOWADAYS CLASSES” 

 Activitate de job shadowing 

 ,,EU PROJECT DESIGN AND PROJECT CYCLE MANAGEMENT” 

din cadrul proiectului Erasmus+ ,,STEPS TOWARDS THE FUTURE” (2021-1-RO01-

KA121-SCH-000012628) 

     Menţionez ca îndeplinesc condiţiile de înscriere în cadrul Proiectului coordonat de Școala 

Gimnazială Vulcan, fiind cadru didactic al acestei școli. 

Datele mele de contact sunt: mobil _________________,e-mail_______________________. 

     Declar ca am luat cunoştinţă de prevederile legale în vigoare, europene şi din România şi 

informaţiile prevăzute în Ghidul programului Erasmus +, versiunea valabilă pentru 2021, 

Apelul naţional la propuneri de proiecte Erasmus+ 2021, disponibil pe www.erasmusplus.ro 

şi de obligaţia pe care o am de a respecta contractul încheiat între mine şi Școala Gimnazială 

Vulcan (ca parte a contractului dintre Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) şi Școala Gimnazială Vulcan) şi 

sunt de acord cu toate acestea. 

 

Subsemnatul/a,  _____________________________________________________________, 

declar că informaţiile furnizate în dosarul de candidatură sunt complete şi corecte. 

 

 

 

Data:_________________ 

Nume: ________________________________  

Semnătura _________________________ 

http://www.erasmusplus.ro/

